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1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: Teljes Élet Szociális Alapítvány
2. Képviselő: Deli József
3. Székhely: 8072 Söréd, Rákóczi u. 46.
4. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9.
5. Adószám: 18483170-1-07
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vétel sorszáma: Fejér Megyei Bíróság - 345
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.61. 771/1994/4., 1994. november 16.
9. Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk. 61.771/1994/18.,2000. február 9.
10. A szervezet célja:

Családban élő mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nyaraltatása, a nyaraitatás
feltételeinek biztosítása, a sérült fiatalok társadalomba való integrációjának előmozdítása,
sérült fiatalok és kortárs segítők körében közösségek létrehozása és fejlesztése.

II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló: lásd a mellékletet.

Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány
2006-ban nem részesült költségvetési támogatásban.

IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2.

V. Kimutatás cél szerinti juttatásokró 1:lásd melléklet 3.

VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkorrnányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2006-ban nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi
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települési önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattói és mindezek szerveitől.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2006-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

VIlI. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A Teljes Élet Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői, a kuratórium
tagjai és az alapítvány önkéntesei tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek.
Az alapítványnak nincs fizetett munkatársa. Az alapítvány munkatársai a vállalt
alaptevékenységet - hátrányos helyzetű mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok
táboroztatása - 1984 óta folyamatosan végzik.

2006 tavaszán, március 25-én, szombaton egy egész napos program segítette a sérültek
gondozására jelentkező fiataloknak a szolgálatra való felkészülését. A felkészítőt
Székesfehérváron, a Szent Gellért Tanulmányi Házban tartottuk 40 fó részvételével, közös
ebéddel reggel9-től délután 4 óráig. A délelőtti rész előadói, Szemenkár Mátyás és Vass Réka
gyógypedagógusok Győrből érkeztek. A délutáni előadást az Alapítvány egyik munkatársa,
Kornsee Rita gyógypedagógus tartotta.
A nyaralás előtt kirándultunk Csókakőre és további megbeszéléseket szerveztünk, hogy a
turnusokban segédkező fiatalok összeismerkedjenek és kialakítsák a nyaraló hetek programját.

2006. július 9-augusztus 27-ig 6 turnusban 96 sérült fiatal és mintegy 140 segítő nyaralt az
Alapítvány által fenntartott nyaralóházban, Söréden. A sérült nyaralók Székesfehérvárról és
Fejér megye különböző településeiről, a segítők több mint fele Székesfehérvárról illetve Fejér
megyéből, a többiek az ország különböző településeiről érkeztek. A nyaraltatás szervezésében
és lebonyolításában további önkéntesek vettek részt. Egy turnus számára Bodajkról
szállították az ebédet, öt turnus számára pedig Söréden, az óvodától bérelt konyhában történt a
meleg étel készítése. A konyhai szolgálatra napi vagy heti váltásban, környező és távolabbi
településekről (Bánya, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Székesfehérvár) érkeztek segítők.
Az táborok ideje és programja változatosan alakult. Az egyes táborok tematikus programot
állítottak össze vagy mottót választottak az adott hétre (pl. Szafari: bennszülöttek támadása-
békejobb a törzsfónökkel, a táborban ólálkodó tigris elejtése, életnagyságú zsiráf készítése,
utazás a Velencei-tó nevű oázishoz). A nap gerincét az egy-egy témát feldolgozó kiscsoportos
beszélgetések, kézműves foglalkozások (jelmezkészítés, sportmez készítés, zsiráf készítése
fából, rongyból és gipszből, festés, zsinegelés, sárkánykészítés, peddignádfonás,
gyertyaöntés), különféle programok (akadályverseny, ügyességi játékok, sorverseny vizes
feladatokkal, vízipisztoly-csata, futball, gyógytorna, jelenetek bemutatása, néptánc tanulás,
fürdés, íjászkodás, sárkányeregetés, Ki-Mit-Tud) alkották. A nyaralók kirándulásokon vettek
részt (Csókakő, Velencei-tó, Esztergom), és tábortűzzeI vagy zenés táncos esttel búcsúztak a
tábortól.
A nyaraItatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósult. A sérült nyaralók és a
segítő fiatalok között barátságok szövődtek. A nyaralás sok vidámságot, élményt jelentett
mind a sérült mind az ép fiatalok számára.

Október 14-én Önkéntes Nap keretében az Alcoa-Köfém Kft. Informatikai Szolgáltató
Szervezetének 30 munkatársa őszi kerti munkálatokat végzett a nyaralóház udvarán: kapáltak,
gyomtalanítottak, talajt egyengettek, füvet vetettek, gereblyéztek.

2



Az Alapítvány október 21-én a székesfehérvári Szent Imre templomban tartott hálaadó
szentmise után műsoros baráti találkozót rendezett, amelyen a nyaralók, segítőik és a szülők
közösen ünnepeltek, szórakoztak és örültek egymásnak, felelevenítve a nyári élményeket. A
találkozó a budapesti "Nemadornfel" együttes koncert jével kezdődött, majd a büfé után ismét
a ,,Nemadornfel" együttes húzta a talpalávalót a Szent István Művelődési Ház nagytermét
megtöltő közönségnek.
December 9-én két nyaraló turnus is szervezett Mikulás ünnepséget a sérült és a segítő
fiatalok részvételével. Az egyik csoportnak az Almássy telepi egyházközség közösségi háza, a
másiknak pedig a Viktória Rehabilitációs Központ adott helyet.

~teli~Lf
a kuratórium elnöke
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A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2006. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 1.791.477,- Lekötött betét 12.424.465,-

Bevételek

Támogatás 2.921.122,-

214.273,- magán és intézményi adományok
1.989.449,- SZJA 1%

717.400,- pályázatok

Kamat, egyéb 674.019,-

667.776,- kamat
6.243,- egyéb

Összes bevétel 3.595.141,-

Kiadások

Bankköltség 37.638,-

Alapítványi tevékenység 3.942.941,-

Összes kiadás 3.980.579,-

Záró egyenleg 2.250.512,- Lekötött betét 11.584.992,-

Cél szerinti juttatások

Intézményi adományozók:
Alcoa Alapítvány

Pályázatok:
Székesfehérvár Önkormányzata
Nemzeti Civil Alapprogram

106.273,-

100.000,-
617.400,-

Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%-ából befolyt halmozott összegbő12006-ban
3.495.988,-Ft-ot nyaraitatásra és részben kerítés építésére fordítottunk.

Székesfehérvár, 2006. december 31.

Deli József
a kuratórium elnöke



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2006.

Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás**
Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tőkeváltozás összege 10750 9822 0,914 - 928

Megnevezés
Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás * * Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény - 880 - 386 0,439 494

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - 48 - - 48

Tárgyévi eredmény*** - 928 - 386 0,416 542

* Egyszerűsített mérleg alapján
* * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elernzés.
* * * Eredménylevezetés alapján



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2006.

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás**
Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)
Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes természetbenti támogatás, juttatá 4194 3943 0,940 -251

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás**
Megjegyzés

(Ft) (Ft) (%) (Ft)
Pénzbeli támogatás, juttatás
Nem pénzbeli támogatás, juttatás

* Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás
** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés



A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

~év

er 'ezet vezetője
(képvi elője)

1518 AB Nyomtatvány
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